
6. Dreptul la rambursare
În cazul în care, dumneavoastră nu veți achita costul serviciului educațional definit în 
prezenta notă informativă până la data scadenței, prestatorul își rezervă dreptul să 
restricționeze accesul dumneavoastră la curs.



În cazul în care, dumneavoastră nu mai doriți să frecventați cursul, urmează să ne 
informați în formă scrisă pentru a rezolvi contractul. În acest caz vi se va rambursa în 
termen de 15 zile lucrătoare, suma proporțională valorii de 60% din suma serviciilor ce 
nu s-au prestat până la data înaintării cererii de reziliere. Rezilierea contractului se 
efectuează în formă scrisă până la finalizarea prestării serviciului.



Prestatorul își rezervă dreptul de a nu elibera la finalizarea prestării serviciilor în 
conformitate cu prezenta notă informativă, confirmare scrisă a participării 
Beneficiarului la cursul de instruire predat, în cazul neprezentării acestuia la 5 lecții 
nemotivat sau neachitării integral a costului serviciilor educaționale definite în 
prezenta notă informativă.



5. Plata în sumă totală sau eșalonat
(a) Prețul cursului este de 600 MDL care urmează a fi achitat până la data de 
20.08.2021.

4. Plata în numerar la bancă
Plata în numerar la bancă se efectuează în baza contului spre plată care va fi 
transmis pe poșta dumneavoastră electronică după parcurgerea tuturor etapelor de 
înregistrare la curs. 

3. Plata prin transfer bancar
Plata prin transfer bancar se efectuează în baza contului spre plată care va fi 
transmis pe poșta dumneavoastră electronică după parcurgerea tuturor etapelor de 
înregistrare la curs. 

2. Plata cu cardul
(a) Plata cu cardul este disponibilă pentru deținătorii de carduri VISA și MasterCard.

(b) Plata cu cardul poate fi efectuată și de către persoanele care nu au atins vârsta 
de 18 ani în cazul în care aceștia sunt deținătorii unui card.

1. Efectuarea plății
(a) Plata poate fi efectuată în sumă totală.

(b) Plata poate fi efectuată cu cardul sau prin transfer bancar. 

(c) Plata poate fi efectuată în numerar la bancă.

(d) Dumneavoastră veți putea alege programul și modalitatea de plată după 
parcurgerea tuturor etapelor de înregistrare la curs.

Notă informativă privind modalitățile de plată
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